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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41  

เรือ่ง 

เกษตรกรรม 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่

สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2557 (IAS 41 : Agriculture (Bound volume 2015 Consolidated without 

early application))  
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บทน า 

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี การน าเสนอ 

งบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร ซ่ึงเป็นประเด็นที่ไม่

ครอบคลุมในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจกรรมทางการเกษตร หมายถึง  

การบริหารการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพของสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต (สินทรัพย์ชีวภาพ) ของกิจการ

เพ่ือขาย หรือเพ่ือเปล่ียนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพ่ือเพ่ิมจ านวนสนิทรัพย์ชีวภาพ 

บทน า 2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชีส าหรับสินทรัพย์

ชีวภาพระหว่างช่วงเวลาการเจริญเติบโต การเสื่อมถอย การให้ผลิตผล และการขยายพันธุ ์

ก าหนดวิธีการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ยวและเร่ืองอื่นๆ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในการวัดมูลค่า

ตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ชีวภาพจนถึง ณ จุดเกบ็เกี่ยว เว้นแต่มูลค่า

ยุติธรรมไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการแปรรูป

ภายหลังการเกบ็เกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร เช่น กระบวนการแปรรูปองุ่นให้เป็นเหล้าองุ่น 

และการแปรรูปขนแกะให้เป็นเส้นใย 

บทน า 3 การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพอยู่บนข้อสันนิษฐานที่ ว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ข้อสันนิษฐานดังกล่าวจะมีข้อโต้แย้งเฉพาะในกรณีการรับรู้

สินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเร่ิมแรกซ่ึงไม่มีราคาเสนอซ้ือขายรองรับและการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วย

ทางเลือกอื่นไม่น่าเช่ือถืออย่างชัดเจน ในกรณีดังกล่าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง 

เกษตรกรรม ก าหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพน้ันด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ในทนัททีี่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ

น้ันสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพน้ันด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ในทุกกรณี กิจการต้องวัดมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร  

ณ จุดเกบ็เกี่ยว ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

บทน า 4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ก าหนดให้บันทึกการเปล่ียนแปลงใน 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้ น  

ในกิจกรรมทางการเกษตร การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพของสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  41 เร่ือง เกษตรกรรม ประกอบด้วยย่อหน้าที่  1 ถึง 63 ทุกย่อหน้ามี

ความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิด

ส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติใน

การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณทางการบญัชีและขอ้ผิดพลาด  
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จะเพ่ิมหรือลดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยตรงต่อกิจการ ภายใต้แบบจ าลองทางบัญชีที่ใช้ 

ราคาทุนเดิมและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของรายการค้า กิจการที่ปลูกป่าอาจรายงานว่าไม่มีรายได้

จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวคร้ังแรกและขาย ซ่ึงบางคร้ังอาจใช้เวลาถึง 30 ปี หลังจากปลูก  

ในทางตรงกันข้าม วิธีการทางบัญชีที่มีการรับรู้และวัดมูลค่าการเจริญเติบโตทางชีวภาพโดยใช้

มูลค่ายุติธรรมปัจจุบันจะรายงานการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมตลอดระยะเวลาระหว่าง

การปลูกและการเกบ็เกี่ยว 

บทน า 5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  41 เร่ือง เกษตรกรรม ไม่ได้ก าหนดหลักการใหม่ส าหรับที่ ดิน 

ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร กล่าวคือให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์  หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน  ขึ้ นอยู่กับมาตรฐานการบัญชีฉบับใด

เหมาะสมกับสถานการณ์น้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดให้การวัดมูลค่าของที่ดินด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม หรือด้วยมูลค่าที่ ตีใหม่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ก าหนดให้วัดมูลค่าที่ ดินซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 

การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สินทรัพย์ชีวภาพ

ซ่ึงทางกายภาพต้ังอยู่บนที่ดิน (เช่น ต้นไม้ในป่าปลูก) ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขายแยกต่างหากจากที่ดิน 

บทน า 6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ก าหนดให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแบบไม่มี

เง่ือนไขซ่ึงเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน 

การขาย ต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนน้ัน หากเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลแบบมีเ ง่ือนไข ซ่ึงเ ง่ือนไขดังกล่าวรวมถึงการห้ามมิให้กิจการท ากิจกรรม 

ทางการเกษตรบางอย่าง กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนกต่็อเมื่อ

กิจการได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก  าหนดน้ันแล้ว หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์ชีวภาพที่มีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าสะสม กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือ

จากรฐับาล  

บทน า 7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้

ก่อนวันถือปฏบัิติ 

บทน า 8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลง

โดยเฉพาะ การเร่ิมใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  41 เร่ือง เกษตรกรรม ต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด อย่างไรกต็าม กิจการอาจเลือกรับรู้ผล

ก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
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จากการเร่ิมใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ดังกล่าว โดยปรับกับก าไรสะสม 

ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 (กรณีที่กิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้

เป็นคร้ังแรกในปี 2559)  

บทน า 9 (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41 เรือ่ง เกษตรกรรม 

วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กบักจิกรรมทางการเกษตร 

ขอบเขต 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบนัทึกบญัชีของรายการต่อไปนี้  เมื่อรายการ

ดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร 

1.1 สินทรพัยชี์วภาพ 

1.2 ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกีย่ว และ 

1.3 เงินอุดหนุนจากรฐับาล ตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่34 และ 35 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบั 

2.1 ที่ดินที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ) และ 

2.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกี่ยวข้องกบักจิกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับผลิตผลทางการเกษตรซ่ึงเป็นผลิตผลที่ เก็บเกี่ยวจาก

สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ ณ จุดเก็บเกี่ยวเท่าน้ัน หลังจากเวลาน้ันให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

อื่นที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงไม่ถือปฏบัิติกับกระบวนการแปรรูปภายหลังการเกบ็เกี่ยว

ผลิตผลทางการเกษตร เช่น กระบวนการแปรรูปองุ่นให้เป็นเหล้าองุ่นโดยผู้ผลิตเหล้าองุ่นที่เป็นผู้ปลูก

องุ่นด้วย แม้ว่ากระบวนการแปรรูปดังกล่าวอาจจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองที่สมเหตุสมผลและตาม

ธรรมชาติของกิจกรรมทางการเกษตรและอาจมีความคล้ายคลึงกับการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพกต็าม 

กระบวนการแปรรูปดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ค านิยามของค าว่ากิจกรรมทางการเกษตรตามมาตรฐาน   

การบัญชีฉบับน้ี  

4 ตารางต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจาก

กระบวนการแปรรูปหลังเกบ็เกี่ยว 

สินทรพัยชี์วภาพ ผลติผลทางการเกษตร ผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการ

แปรรูปหลงัเก็บเกีย่ว 

แกะ ขนแกะ เส้นใย  พรม 

ต้นไม้ในป่าปลูก ต้นไม้ที่ถูกตัด ทอ่นซุง ไม้แปรรูป 
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สินทรพัยชี์วภาพ ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการ

แปรรูปหลงัเก็บเกีย่ว 

ต้นพืช ฝ้าย ด้าย  ผ้า 

 อ้อยที่เกบ็เกี่ยว น า้ตาล 

โคนม น า้นม เนยแขง็ 

สกุร สกุรช าแหละ ไส้กรอก แฮม 

ไม้ใบ ใบไม้ ใบชา  ใบยาสบูบ่มแห้ง 

เถาองุ่น ผลองุ่น เหล้าองุ่น 

ไม้ผล ผลไม้ที่เกบ็เกี่ยว ผลไม้แปรรูป 

ค านยิาม 

ค านยิามทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกษตรกรรม 

5 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

กิจกรรมทางการเกษตร หมายถงึ การบริหารการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพและ 

การเก็บเกี่ยวของสินทรพัยชี์วภาพเพือ่การขาย 

หรือเพือ่เปลี่ยนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือ

เพือ่เพิม่จ านวนสินทรพัยชี์วภาพ  

 
ผลติผลทางการเกษตร หมายถงึ ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวไดจ้ากสินทรัพย์ชีวภาพ

ของกิจการ 

 
สินทรัพยช์ีวภาพ หมายถงึ สตัวห์รือพชืทีม่ีชีวิต 

 
การเปลีย่นรูปเชิงชีวภาพ หมายถงึ กระบวนการซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงใน

เชิงคุณภาพหรือปริมาณของสินทรพัยชี์วภาพ 

ประกอบดว้ยการเจริญเติบโต การเสื่อมถอย 

การใหผ้ลิตผล และการขยายพนัธุ ์

 
ตน้ทุนในการขาย หมายถงึ ต้น ทุน ส่วนเพิ่ม ที่ เ กี่ ย วข้อง โดยตรงกับ 

การจ าหน่ายสินทรพัย ์โดยไม่รวมถึงตน้ทุน

ทางการเงินและภาษีเงินได ้
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กลุ่มของสินทรัพยช์ีวภาพ หมายถงึ การรวมกลุ่ มของสัตว์ห รือพืช ที่มี ชี วิต ที่

คลา้ยคลึงกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

 
การเก็บเกีย่ว  หมายถงึ การแยกผลิตผลออกจากสินทรัพย์ชีวภาพ 

หรือการยุ ติกระบวนการด ารง ชี วิตของ

สินทรพัยชี์วภาพ 

5ก - 5ค (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

6 กิจกรรมทางการเกษตรครอบคลุมถึงกิจกรรมหลายลักษณะ เช่น การท าปศุสัตว์ การท าป่าไม้  

การเพาะปลูกที่ให้ผลิตผลได้ตามฤดูกาลหรือหลายฤดูกาล การท าสวน การท าไร่ การเพาะพันธุ์ไม้ดอก 

และการเพาะพันธุ์สัตว์น ้า  (รวมถึงการท าบ่อเล้ียงปลา) ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะร่วม 

บางประการดังน้ี 

6.1 ความสามารถในการเปลีย่นแปลง สัตว์หรือพืชที่มีชีวิตมีความสามารถในการเปล่ียนรูปเชิง

ชีวภาพได้ 

6.2 การบริหารการเปลีย่นแปลง การบริหารเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพขึ้นโดยการขยาย

ขีดความสามารถหรืออย่างน้อยโดยการท าให้สภาพที่จ าเป็นเพ่ือให้กระบวนการน้ันเกิดขึ้นได้ 

(เช่น ระดับสารอาหาร ความช้ืน อุณหภมูิ ความสมบูรณ์ และแสงสว่าง) การบริหารดังกล่าว

ท าให้กิจกรรมทางการเกษตรแตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเกบ็เกี่ยวผลิตผลจาก 

แหล่งที่มิได้มีการบริหาร (เช่น การจับปลาจากมหาสมุทร หรือการตัดไม้ในป่า) ไม่ถือเป็น

กจิกรรมทางการเกษตร และ 

6.3 การวัดการเปลี่ยนแปลง การเปล่ียนแปลงในคุณภาพ (เช่น คุณสมบัติทางพันธุกรรม  

ความหนาแน่น ความสุกงอม ช้ันไขมัน สัดส่วนโปรตีน และความเหนียวของเส้นใย) หรือ 

การเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ (เช่น จ านวนดอกผลที่ได้ น า้หนัก ปริมาตร ความยาวเส้นใย

หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใย และจ านวนของหน่อหรือตาอ่อน) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนรูป

เชิงชีวภาพหรือการเกบ็เกี่ยวจะถูกวัดและติดตามผลโดยถือเป็นหน้าที่ของการบริหารเป็น

ประจ าอย่างหน่ึง 

7 การเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพให้ผลในลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

7.1 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ โดย 1) การเจริญเติบโต (การเพ่ิมปริมาณหรือการปรับปรุง

คุณภาพของสัตว์หรือพืช) 2) การเสื่อมถอย (การลดปริมาณหรือการเสื่อมคุณภาพของสัตว์

และพืช) หรือ 3) การขยายพันธุ ์(การเพ่ิมจ านวนของสตัว์หรือพืชที่มีชีวิต) หรือ 

7.2 การผลิตผลิตผลทางการเกษตร เช่น น า้ยางพารา ใบชา ขนสตัว์ และน า้นม 
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ค านยิามทัว่ไป 

8 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

มลูค่าตามบัญช ี หมายถงึ จ านวนเงินของสินทรพัยที์่รบัรูใ้นงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย ์ 

หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการ ที่

เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด  

ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2558) 

เ รื่ อ ง  การวั ดมูล ค่ า ยุติธ รรม  ( เมื่ อมี      

การประกาศใช)้) 

 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ให้เ ป็นไปตามที่นิยามไว้ในมาตรฐาน     

การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) 

เ รื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  

ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

9 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

10 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยชี์วภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร เมือ่มีคุณสมบติัทุกขอ้ดงันี้  

10.1 กิจการควบคุมสินทรพัยน์ ั้นซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณใ์นอดีต 

10.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรพัยน์ ั้น และ 

10.3 มูลค่ายุติธรรมหรือตน้ทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

11 การควบคุมในกิจกรรมทางการเกษตรอาจแสดงโดยหลักฐาน เช่น กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  

การตีตราหรือการท าเคร่ืองหมายโคที่ได้มาหรือที่ก  าเนิดมาหรือที่ เ พ่ิงหย่านม ตามปกติจะ

ประเมินผลประโยชน์ในอนาคตโดยการวัดมูลค่าจากคุณลักษณะทางกายภาพที่มีนัยส าคัญ 

12    สินทรพัยชี์วภาพตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย เมือ่รบัรูร้ายการเริ่มแรก และ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เวน้แต่กรณีที่ระบุในย่อหนา้ที่ 30 ซ่ึงไม่สามารถวดัมูลค่า

ยุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 



 

                                                                                                                                    10 

13 ผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรพัยชี์วภาพของกิจการตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกั

ต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลค่ายุติธรรมที่ไดน้ี้ ถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ  

ณ วนันั้น เมือ่ถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สินคา้คงเหลือ  

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

14 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

15 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร อาจท าได้โดยการแบ่ง

สินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรเป็นกลุ่มตามคุณลักษณะที่มีนัยส าคัญ เช่น แบ่งตาม

อายุหรือตามคุณภาพ ทั้งน้ี ให้กจิการเลือกใช้คุณลักษณะซ่ึงสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ตลาดใช้เพ่ือ

เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคา 

16 กิจการมักท าสัญญาขายล่วงหน้าสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงราคาตามสัญญาน้ีอาจ

ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมน้ันสะท้อนสภาพของตลาดในปัจจุบัน  

ที่มีทั้งผู้ซ้ือและผู้ขายที่ร่วมตลาดซ่ึงเข้าท ารายการ ด้วยเหตุน้ี จึงไม่ต้องปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรอันเน่ืองมาจากการที่ มีสัญญาเกิดขึ้ น ในบางกรณี สัญญาขาย

สินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรอาจเป็นสัญญาที่สร้างภาระตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัย์ที่

อาจเกิดขึ้น  ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ

เกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ถือปฏบัิติกบัสญัญาที่สร้างภาระ 

17 – 21  (ย่อหน้าเหล่านี้ ไม่ใช้) 

22 กิจการไม่รวมกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนเพ่ือการจัดหาเงินทุนส าหรับสินทรัพย์ ส าหรับการช าระภาษี 

หรือส าหรับการท าให้เกิดสินทรัพย์ชีวภาพทดแทนข้ึนใหม่ภายหลังการเกบ็เกี่ยว (เช่น ต้นทุนของ

การปลูกต้นไม้ขึ้นใหม่ในป่าปลูกหลังจากมีการตัดไม้แล้ว)  

23 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

24 ในบางกรณี ราคาทุนอาจใช้ประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ 

24.1 การเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพเกดิขึ้นเพียงเลก็น้อยนับตั้งแต่เกิดต้นทุนเมื่อเร่ิมแรก (เช่น กรณีที่

การลงต้นกล้าไม้ผลก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพียงเลก็น้อย) หรือ 

24.2 การเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพน้ันคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อราคาอย่างเป็นสาระส าคัญ (เช่น  

การเจริญเติบโตในช่วงแรกของการปลูกป่าสนที่มีวงจรการเกบ็เกี่ยวนาน 30 ปี) 

25 สนิทรัพย์ชีวภาพมักมีลักษณะทางกายภาพอยู่ติดกับที่ดิน (เช่น ต้นไม้ในป่าปลูก) ซ่ึงอาจไม่มีตลาด

แยกต่างหากส าหรับสนิทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ติดกบัที่ดินแต่อาจมีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

ชีวภาพเมื่อรวมกบัที่ดิน น่ันคือสนิทรัพย์ชีวภาพ ที่ดินเปล่า และส่วนปรับปรุงที่ดิน ถือเป็นสินทรัพย์

ที่รวมกัน กิจการอาจใช้ข้อมูลของสินทรัพย์ที่รวมกันน้ันเพ่ือก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพ ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเปล่าและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาจน ามาหักออกจาก

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่รวมกนัน้ันเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ชีวภาพ 
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ผลก าไรและขาดทุน 

26  ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรบัรูสิ้นทรพัยชี์วภาพเมื่อเริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขาย และจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรพัยชี์วภาพ ตอ้งบนัทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวดเมือ่เกิดข้ึน  

27 ผลขาดทุนอาจเกิดขึ้ นได้จากการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเร่ิมแรก เน่ืองจากได้น าต้นทุนใน     

การขายมาหักเพ่ือค านวณหามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ ผลก าไรอาจ

เกดิขึ้นได้จากการรับรู้สนิทรัพย์ชีวภาพเมื่อเร่ิมแรก เช่น เมื่อลูกวัวเกดิใหม่  

28 ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรบัรูผ้ลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม

หกัตน้ทุนในการขาย ตอ้งบนัทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวดเมือ่เกิดข้ึน 

29 ผลก าไรหรือขาดทุนอาจเกิดขึ้ นจากการรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเร่ิมแรกจากการเกบ็เกี่ยว

ผลิตผล 

กรณีทีไ่ม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

30 การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพอยู่บนข้อสันนิษฐานที่ว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได ้

อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ขอ้สนันิษฐานดงักล่าวจะมีขอ้โตแ้ยง้เฉพาะในกรณีการรบัรู ้

สินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรกซ่ึงไม่มีราคาเสนอซ้ือขายรองรับและการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ดว้ยทางเลือกอื่นไม่น่าเชื่อถืออย่างชดัเจน ในกรณีดงักล่าว สินทรพัยชี์วภาพตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีที่มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรพัยชี์วภาพนั้นสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้งวดัมูลค่าของ

สินทรัพยชี์วภาพนั้นดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เมื่อทันทีที่สินทรัพยชี์วภาพ

ประเภทไม่หมุนเวียนเขา้เงื่อนไขการจัดประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขาย (หรืออยู่ในกลุ่มสินทรพัย ์

รอการจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงาน 

ทีย่กเลกิ  จะถอืว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยชี์วภาพนั้นสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

31 ข้อสันนิษฐานที่กล่าวในย่อหน้าที่ 30 จะมีข้อโต้แย้งเฉพาะในกรณีของการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกเท่าน้ัน 

ส าหรับกิจการที่ได้วัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายมาก่อน  

ให้วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายดังกล่าวต่อไป

จนกว่าจะจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ัน 

32 ในทุกกรณี กิจการต้องวัดมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ยว ด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นผลสะท้อนของมุมมองที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของ

ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ยว สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือเสมอ 

33 ในการก าหนดราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม กิจการต้องพิจารณา

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี      
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ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมื่อมีการประกาศใช้) 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล 

34 เงินอุดหนุนจากรฐับาลแบบไม่มีเงื่อนไขซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยชี์วภาพที่วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

หกัตน้ทุนในการขาย ตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการมีสิทธิไดร้บัเงินอุดหนุนนั้น  

35 หากเงินอุดหนุนจากรฐับาลซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัสินทรพัยชี์วภาพทีว่ดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน

การขายเป็นแบบมีเงื่อนไข ซ่ึงรวมถึงการหา้มมิใหก้ิจการท ากิจกรรมทางการเกษตรบางอย่าง 

กิจการตอ้งรบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลนั้นในก าไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อกิจการไดป้ฏิบติัตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนดในเงินอุดหนุนนั้นแลว้  

36 เง่ือนไขและสถานการณ์ของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความแตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลอาจก าหนดให้กิจการท าฟาร์มเฉพาะในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเป็นเวลา 5 ปี และก าหนดให้

กจิการต้องส่งคืนเงินอุดหนุนทั้งจ านวนหากกิจการท าฟาร์มน้อยกว่า 5 ปี ในกรณีน้ี จะไม่มีการรับรู้

เงินอุดหนุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนจนกว่า 5 ปีผ่านไป อย่างไรกต็าม หากเง่ือนไขของเงิน

อุดหนุนอนุญาตให้กิจการมีสิทธิได้รับบางส่วนของเงินอุดหนุนตามระยะเวลาที่ผ่านไป ให้กิจการ

รับรู้เงินอุดหนุนส่วนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนตามระยะเวลา  

37 หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ดูย่อหน้าที่ 30) กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

38 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขายหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก าหนดให้กิจการไม่ท ากิจกรรมทางการเกษตร

บางอย่าง ในขณะที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ถือปฏบัิติเฉพาะกับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

การเปิดเผยขอ้มูล 

39 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  
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ภาพรวม 

40 กิจการตอ้งเปิดเผยยอดรวมของผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนระหว่างงวดปัจจุบนัจากการรบัรู ้

เมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยชี์วภาพและผลิตผลทางการเกษตร และจากการเปลี่ยนแปลงใน 

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรพัยชี์วภาพ  

41 กิจการตอ้งเปิดเผยรายละเอียดของสินทรพัยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม  

42 การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 41 อาจอยู่ในรูปของการบรรยายหรือรายละเอยีดในเชิงปริมาณกไ็ด้ 

43 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยรายละเอยีดในเชิงปริมาณของสนิทรัพย์ชีวภาพ

แต่ละกลุ่ม โดยให้แยกแสดงระหว่างสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสินทรัพย์ชีวภาพ

เพ่ือการให้ผลิตผล หรือระหว่างสินทรัพย์ชีวภาพที่พร้อมให้ผลิตผลและที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผล 

ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือ 

การอุปโภคบริโภคและสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล และกิจการยังอาจแบ่งย่อยต่อไปเป็น

สินทรัพย์ที่พร้อมให้ผลิตผลและที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผล การแยกเสดงเหล่าน้ีให้ข้อมูลที่อาจมี

ประโยชน์ต่อการประเมินจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต โดยกิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้

ในการก าหนดการแยกแสดงเหล่านั้นด้วย  

44 สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคคือสินทรัพย์ชีวภาพที่จะถูกเก็บเกี่ยวเป็นผลิตผล 

ทางการเกษตร หรือเพ่ือขายในสภาพที่ เป็นสินทรัพย์ชีวภาพ ตัวอย่างของสินทรัพย์ชีวภาพ 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ปศุสัตว์เพ่ือผลิตเน้ือ ปศุสัตว์เพ่ือขายสัตว์ ปลาในบ่อเล้ียง พืชผล 

เช่น ข้าวโพดและข้าวสาลี ต้นไม้ที่ปลูกเพ่ือขายเป็นไม้แปรรูป สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล

คือสินทรัพย์ชีวภาพที่ไม่ใช่เพ่ือการอุปโภคบริโภค ตัวอย่างเช่น ปศุสัตว์เพ่ือผลิตน ้านม เถาองุ่น  

ไม้ผล และต้นไม้ที่ปลูกเพ่ือเอาฟืนโดยที่ยังไม่โค่นต้นไม้น้ัน สนิทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผลมิใช่

เป็นผลิตผลทางการเกษตร แต่จะเป็นสนิทรัพย์ที่ผลิตผลิตผลทางการเกษตรข้ึนมาใหม่ด้วยตนเอง  

45 สินทรัพย์ชีวภาพอาจจัดเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่พร้อมให้ผลิตผลหรือสินทรัพย์ชีวภาพที่ยังไม่พร้อม

ให้ผลิตผล สนิทรัพย์ชีวภาพที่พร้อมให้ผลิตผล หมายถึง สนิทรัพย์ที่มีคุณสมบัติครบข้อก าหนดที่จะ

สามารถเกบ็เกี่ยวได้ (กรณีของสนิทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค) หรือที่สามารถคงสภาพอยู่

เพ่ือการเกบ็เกี่ยวตามปกติต่อไป (กรณีของสนิทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล)  

46 กิจการตอ้งเปิดเผยเรื่องดงัต่อไปนี้  ถา้ยงัไม่ไดม้ีการเปิดเผยไวใ้นขอ้มูลที่เผยแพร่พรอ้มกบั 

งบการเงิน  

46.1 ลกัษณะกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม และ 

46.2 ตวัวดัทีไ่ม่เป็นตวัเงิน หรือการประมาณปริมาณทางกายภาพของ 

46.2.1 สินทรพัยชี์วภาพแต่ละกลุ่มของกิจการ ณ วนัส้ินงวด และ 

46.2.2 ปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรระหว่างงวด  

47-48 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

49 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้   

49.1 ความมีอยู่จริงและมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยชี์วภาพซ่ึงกรรมสิทธ์ิมีขอ้จ ากดั และ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยชี์วภาพทีน่ าไปเป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 
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49.2 จ านวนเงินของภาระผูกพนัเพือ่การพฒันาหรือการไดม้าซ่ึงสินทรพัยชี์วภาพ และ 

49.3 กลยุทธก์ารบริหารความเสีย่งทางการเงินทีเ่กีย่วกบักิจกรรมทางการเกษตร 

50 กิจการตอ้งแสดงรายการกระทบยอดการเปลีย่นแปลงของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยชี์วภาพ

ระหว่างตน้งวดกบัปลายงวดของงวดปัจจุบนั โดยการกระทบยอดตอ้งรวมถงึรายการต่อไปนี้  

50.1 ผลก าไรหรือขาดทุนทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

50.2 ยอดเพิม่ข้ึนเนือ่งจากการซ้ือ 

50.3 ยอดลดลงเนื่องจากการขาย และจากสินทรพัยชี์วภาพที่จัดประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขาย 

(หรืออยู่ในกลุ่มสินทรพัยร์อการจ าหน่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นถอืไวเ้พือ่ขาย) ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว ้

เพือ่ขายและการด าเนนิงานทีย่กเลิก 

50.4 ยอดลดลงเนือ่งจากการเก็บเกีย่ว 

50.5 ยอดเพิม่ข้ึนเนือ่งจากการรวมธุรกิจ 

50.6 ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นสุทธิซ่ึงเกิดจากการแปลงค่างบการเงินใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชใ้น

การน าเสนองบการเงินที่ต่างไป และการแปลงค่าการด าเนินงานต่างประเทศใหเ้ป็น

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการน าเสนองบการเงินของกิจการทีเ่สนอรายงาน และ 

50.7 รายการเปลีย่นแปลงอื่นๆ 

51 มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพสามารถเปล่ียนแปลงได้ ทั้งจาก 

การเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพและทางด้านราคาในตลาด การเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลง

ทางด้านกายภาพและด้านราคาแยกกันจะเป็นประโยชน์กับการประเมินผลการด าเนินงานของงวด

ปัจจุบันและกาลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับวงจรการผลิตที่ใช้ระยะเวลานานกว่าหน่ึงปี  

ในกรณีดังกล่าวน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงินที่

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ที่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งที่เกิดจาก   

การเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพและทางด้านราคา โดยแยกตามกลุ่มสินทรัพย์ชีวภาพหรือแยก 

ตามเง่ือนไขอื่น อย่างไรกต็าม ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์น้อยลงหากวงจรการผลิตใช้ระยะเวลาน้อย

กว่าหน่ึงปี (เช่น การเล้ียงไก่ หรือการปลูกธญัพืช)  

52 การเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพเป็นผลให้มีการ เปล่ียนแปลงทางกายภาพหลายประเภท เช่น  

การเจริญเติบโต การเสื่อมถอย การผลิต และการขยายพันธุ์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแต่ละประเภท

สามารถสังเกตและวัดมูลค่าได้ การเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพแต่ละประเภทดังกล่าวสัมพันธ์

โดยตรงกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพเน่ืองจากการเกบ็เกี่ยวถือเป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพอย่างหน่ึง  

53 กิจกรรมทางการเกษตรมักเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิอากาศ โรคภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ  

ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้ นแล้วท าให้เกิดรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระส าคัญ ให้กิจการเปิดเผย

ข้อมูลจ านวนเงินและลักษณะของรายการน้ันตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ตัวอย่างของเหตุการณ์ดังกล่าวเช่น การเกิดโรค

ระบาดจากเช้ือไวรัส อุทกภัย ภัยแล้งอย่างรุนแรงหรือน า้ค้างแขง็ และการแพร่ระบาดของแมลง 
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การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพซ่ึงไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได ้

อย่างน่าเชื่อถอื 

54 หากกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัยชี์วภาพดว้ยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม (ดูย่อหนา้ที่ 30) ณ วันส้ินงวด กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

สินทรพัยชี์วภาพดงักล่าว ดงัต่อไปนี้   

54.1 รายละเอียดเกีย่วกบัสินทรพัยชี์วภาพ 

54.2 ค าอธิบายถงึสาเหตุทีไ่ม่สามารถวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

54.3 หากเป็นไปได ้ใหเ้ปิดเผยช่วงของมูลค่าโดยประมาณซ่ึงมูลค่ายุติธรรมมีความเป็นไป

ไดสู้งทีจ่ะอยู่ในช่วงนั้น 

54.4 วิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

54.5 อายุการใชง้านหรืออตัราค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้และ 

54.6 ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม (ซ่ึงไดร้วมผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมไวแ้ลว้)  

ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด 

55 ในระหว่างงวดปัจจุบนั หากกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัยชี์วภาพดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคา

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ดูย่อหนา้ที่ 30) กิจการตอ้งเปิดเผยผลก าไรหรือ

ขาดทุนที่รบัรูเ้นือ่งจากการจ าหน่ายสินทรพัยชี์วภาพนั้น และรายการกระทบยอดตามที่ก าหนด

ในย่อหนา้ที่ 50 โดยตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินดงักล่าวที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยชี์วภาพนั้นแยก

ต่างหาก นอกจากนี้  การกระทบยอดดงักล่าวตอ้งรวมถึงจ านวนเงินดงัต่อไปนี้  ที่รวมอยู่ในก าไร

หรือขาดทุนทีเ่กีย่วกบัสินทรพัยชี์วภาพนั้น  

55.1 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

55.2 การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และ 

55.3 ค่าเสือ่มราคา  

56 ถา้ในระหว่างงวดปัจจุบนักิจการสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยชี์วภาพไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ

ส าหรับสินทรัพยชี์วภาพซ่ึงเคยวัดดว้ยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่าสะสม กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของสินทรพัยชี์วภาพ ดงัต่อไปนี้  

56.1 รายละเอียดเกีย่วกบัสินทรพัยชี์วภาพ 

56.2 ค าอธิบายถงึสาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่ายุติธรรมสามารถวดัไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื และ 

56.3 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล 

57 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักิจกรรมทางการเกษตรตามที่ครอบคลุมในมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบันี้  ดงันี้   

57.1 ลกัษณะและระดบัของเงินอุดหนุนจากรฐับาลทีร่บัรูใ้นงบการเงิน 
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57.2 เงื่อนไขต่างๆ ที่ยงัมิไดป้ฏิบติั และภาระที่อาจเกิดข้ึนอื่นๆ ที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุน

จากรฐับาล และ 

57.3 การลดลงอย่างมีนยัส าคญัทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนกบัระดบัของเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

58 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ หากกิจการถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อน กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

59 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง การเร่ิมใช้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับน้ีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด อย่างไรกต็าม กิจการอาจเลือกรับรู้

ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ

จากการเร่ิมใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ดังกล่าว โดยปรับกับก าไรสะสม ณ 

วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 (กรณีที่กิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้เป็นคร้ัง

แรกในปี 2559) 

60-63 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




